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PRESENTACIÓ
Mirades amb Veu 2021 és un concurs fotogràfic que enguany celebra la seva segona edició sumant 
forces entre Metges del Món Catalunya i Médicos del Mundo en El Salvador. El concurs està dirigit a 
dones titulars de drets que hagin participat en tallers de fotografia participativa i no siguin fotògrafes 
professionals.

El lema del concurs d’aquesta nova edició és ‘Per una vida sense violències’ amb l’objectiu d’aportar, 
mitjançant les fotografies participants, una visió feminista, global i diversa que reflexioni sobre el dret 
de les dones a viure lliures de tot allò que percebem com a violències. A més, incloem un premi especial 
‘Autonomia del cos, des del dret a decidir’, amb el propòsit de donar un espai per abordar aquest tema 
en concret, i reconèixer en les dones el dret a la llibertat sobre els nostres cossos.

Les participants opten a diversos premis tant a títol individual com col·lectiu, amb menció especial 
de les organitzacions on s’hagin realitzat les activitats fotogràfiques. Els treballs formaran part d’una 
exposició a Catalunya i a El Salvador, a més d’estar incloses a la pàgina web de Mirades amb Veu.

PARTICIPANTS
Les concursants han de ser dones, cis o trans, majors d’edat, i de qualsevol nacionalitat.

Únicament podran concursar aquelles dones que no siguin fotògrafes professionals i que hagin fet el seu 
treball fotogràfic en formacions i tallers de fotografia participativa.

Les concursants es poden presentar a títol personal, especificant l’entitat on s’ha fet l’activitat fotogràfica, o 
poden ser representades per l’entitat que hagi impartit l’activitat fotogràfica.

També es pot presentar una imatge realitzada pel conjunt d’alumnes d’un mateix taller.

La participació és gratuïta.

SECCIONS
Premi ‘Per una vida sense violències’
1r premi 
2n premi

Premi especial ‘Autonomia del cos, des del dret a decidir’

PROCÉS I FORMAT D’ENTREGA
1. Nombre de fotografies per participant: cada participant pot entregar un màxim de tres imatges 
individuals, tant si és una participant individual com si és el conjunt d’un grup d’alumnes.
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2. Inscripcions: hi ha dues possibles maneres de presentar les fotografies:

• Les entitats poden entregar els treballs fotogràfics en representació d’una persona individual o d’un 
conjunt d’alumnes, previ avís a les persones que representen i la seva expressa conformitat.

• Les persones individuals o grupals ho poden fer per compte propi, sempre que indiquin l’entitat amb 
qui han fet el projecte fotogràfic i ho puguin acreditar.

No s’acceptaran entregues per duplicat; és a dir, ha de ser o l’entitat, o la persona o grup, qui faci l’entrega, 
però mai les dues a la vegada, per així evitar qualsevol confusió.
 
3. Seccions: cal especificar, a la documentació complementària, si les fotografies opten al premi ‘Per una 
vida sense violències’ o ‘Autonomia del cos, des del dret a decidir’ (vegeu punt 5).

4. Format d’entrega:

• El format ha de ser .jpg, no s’admetrà .tiff, ni .raw, ni .pdf.
• La resolució de les fotografies serà de 72ppp, amb una mida de 1100 píxels el costat més llarg. Les 

imatges no han de tenir marques d’aigua, ni copyright, ni firmes de cap mena.
• El nom de la concursant o grup d’alumnes ha de constar en el nom de l’arxiu. 

5. Documentació complementària: les fotografies han d’anar acompanyades d’un document en format 
de PDF o Word, on hi hagi les següents dades:

• Secció a la qual opta la fotografia: ‘Per una vida sense violències’ o ‘Autonomia del cos, des del dret a 
decidir’.

• Dades de la participant:
Nom • Cognoms • Nacionalitat • Número d’identificació vàlid (Passaport o documents oficials 
d’identitat) • Correu electrònic de contacte

• Dades de l’entidad:
Nom de l’entitat • Nom i cognoms de la persona o persones que han impartit el taller • Correu electrònic 
de contacte

Forma d’enviament: les fotografies i la documentació complementaria s’enviaran per correu electrònic a 
comunicacio.catalunya@medicosdelmundo.org 

TEMPS D’ENTREGA
1 juny de 2021 fins 15 d’octubre de 2021 a les 23:59 h (hora peninsular ibèrica).

CRITERI DE SELECCIÓ
Es valoraran aquelles imatges que aborden els lemes ‘Per una vida sense violències’ o ‘Autonomia del cos, 
des del dret a decidir’, des de l’apoderament de la dona, i de la capacitat de superar i construir una vida des 
d’una perspectiva feminista, global i diversa.

Entenem que la nostra percepció com a dones varia segons el temps-espai en què ens trobem i, per aquest 
motiu, volem convidar a les participants a aportar la seva pròpia visió del lema seleccionat.

Un jurat compost per representants de diferents entitats a Catalunya i a El Salvador, farà el procés de 
selecció de les fotos finalistes, segons el lema, que s’anunciaran a la pàgina web de Mirades amb Veu a 
finals d’octubre. El mateix jurat seleccionarà les fotos guanyadores de Mirades amb Veu 2021, i la decisió 
s’anunciarà durant el mes de novembre, amb avís previ a les guanyadores.
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PREMIS
1r premi ‘Per una vida sense violències’

Càmera Instax SQ1 amb 30 fotos.
Material de fotografia.
Imatge a la portada de l’agenda 2022 de Metges del Món Catalunya.
Participació en l’exposició ‘Mirades amb Veu’ a Catalunya i a El Salvador.

2n premi ‘Per una vida sense violències’
Càmera Instax mini 40 amb 30 fotos.
Participació en l’exposició ‘Mirades amb Veu’ a Catalunya i a El Salvador.

Premi especial ‘Autonomia del cos, des del dret a decidir’ 
Càmera Instax mini 11 amb 30 fotos.
Participació en l’exposició ‘Mirades amb Veu’ a Catalunya i a El Salvador.

Totes les imatges de les finalistes s’inclouran a la pàgina web del concurs, amb enllaços a les entitats 
i docents amb qui hagin fet el taller de fotografia participativa. 

DRETS I DISPOSICIONS GENERALS
Les participants conserven els drets d’autoria del seu treball. L’organització es reserva els drets de difusió, 
reproducció i exposició o projecció en qualsevol format i mitjà d’aquesta, així com l’ús il·limitat, però sense 
exclusivitat, de les imatges guanyadores, tant per promoure el concurs Mirades amb Veu, i/o el seu ús no 
comercial en material de difusió de Metges del Món.

Les participants seleccionades, finalistes o guanyadores, són les úniques responsables de què les seves 
imatges no infringeixen cap llei vigent en el país on s’han realitzat, i/o que no existeixen terceres persones 
que puguin presentar una reclamació o objecció que es pugui interposar a Metges del Món per aquest 
motiu, deixant l’organització exempta de tota responsabilitat.

El sol fet de participar en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació i compliment de totes i cadascuna 
de les bases que s’exposen en aquest document. Qualsevol incompliment de les clàusules exposades 
suposaria la no-participació en el concurs.

Les dades facilitades per les persones participants seran tractades en conformitat amb el Reglament 
General de Protecció de dades espanyol, del 25 de maig 2016, podent  les mateixes exercir el seu dret a 
accedir a elles, rectificar o cancel·lar-les.

Per qualsevol consulta i/o aclariment podeu consultar a Metges del Món a:
comunicacio.catalunya@medicosdelmundo.org

Organitza:

Amb la col·laboració de:
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